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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej 

zwanej „Pzp” 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony 

internetowej prowadzonego postępowania.  
 

GMINA OSTRORÓG 
UL. WRONIECKA 14 
64-560 OSTRORÓG 

 
NIP:  787 20 79 111 

 
tel. 61 29 31 710 

 
e-mail: sekratariat@ostrorog.eu 

 
 
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

 
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog 

 
 

II. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 
 
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych:  
Agnieszka Cembrowicz, tel. 61 29 31 711, e-mail: a.cembrowicz@ostrorog.eu 

2) sprawach proceduralnych: 
Agnieszka Kuligowska, tel.: 61 29 31 730 e-mail: przetargi@ostrorog.eu,  

 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia  

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),  w trybie przetargu nieograniczonego, w którym                w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.   

 
 
IV. Informacje dodatkowe. 

 
1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 

na podstawie art. 214 ust 1 pkt. 7) uPzp – max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – zamówienie dostępne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, podział tego zamówienia jest nie celowy oraz spowodowałby znaczne utrudnienia przy 
realizacji zamówienia – zamówienie jednorodne: to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostroróg oraz dostarczenie 
mieszkańcom worków do zbierania odpadów komunalnych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 i art. 96 ust. 2 pkt. 2) uPzp, 
9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenie zmian w umowie. Warunki zmian w umowie zostały 

określone w załączniku Nr 9 do SWZ – Warunki zmian umowy.  
10. Zamawiający informuje, że przewiduje odwróconą kolejność badania i oceny ofert – art. 139 ust. 1 

uPzp,.  
11. Zamawiający informuje, że nie były przeprowadzane wstępne konsultacje rynkowe w celu 

przygotowania postępowania.  
 
 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia.  
 
 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zebranych i bioodpadów z terenu 
miasta i gminy Ostroróg, odbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z 
nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku  
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego z objazdowej zbiórki zorganizowanej jeden raz w roku (w maju) z 
terenu miasta i gminy Ostroróg. 
 
Dostarczanie w ramach przedmiotu zamówienia właścicielom nieruchomości worków do 
selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw 
sztucznych, metali i wielomateriałowych odpadów opakowaniowych oraz bioodpadów z 
odpowiednim napisem i w odpowiednim kolorze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który położony jest w m. Zapust i  prowadzony jest 
przez Gminę Ostroróg. 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ 

 
2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

 
CPV 90500000 – Usługi związane z odpadami  
CPV 90511000 – Usługi wywozu odpadów 
CPV 90512000 – Usługi transportu odpadów 
CPV 90511300 – Usługi zbierania śmieci 
CPV 90513100 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 
 
VI. Przedmiotowe środki dowodowe:  

 
1. Posiadanie lub udostępnienie przez podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca przez 

Wykonawcę, członka konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca  
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− będzie dysponował bazą magazynowo - transportową, której wyposażenie oraz sposób 
funkcjonowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. 
Poz. 122).  

Wymogi dotyczące bazy magazynowo - transportowej  

− dysponowanie bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej 
niż 60 km od granic gminy Ostroróg,  

− baza powinna być usytuowana na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny 
(własność, najem, dzierżawa itp.),  

− na terenie bazy muszą znajdować się zabezpieczone miejsca do magazynowania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych,  

− na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,  

− teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy 
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy 
Prawo wodne (Dz. U. 2021.2233 ze zm.),  

− baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do 
parkowania pojazdów, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy 
na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,  

− na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy 
pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ( o ile czynności te nie będą 
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).  

 
 

− będzie dysponował: 

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych  

• oraz co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych,  

• a także co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.  
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy 
muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 
odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą 
być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 
umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 
miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających 
weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub 
urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie 
pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.  

Pojazdy muszą być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne.  
 
 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub 
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, i pomimo jego złożenia oferta podlega 
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania – art. 107 ust. 2. i 3. uPzp. 
Zamawiający może też żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 
dowodowych – art. 107 ust. 4. uPzp.  
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Przedmiotowe środki dowodowe, Wykonawca składa w formie elektronicznej opatrzonej 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na 
podstawie           art. 63 ust. 1 uPzp oraz art. 70 uPzp.  
 

 
VII. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego nw. czynności w zakresie realizacji zamówienia:  
 

1. Zatrudnienie - Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące/poniższe czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.)  
a) czynność - kierowanie pojazdami podczas odbioru odpadów komunalnych i ich transportu,  

 
Wykonawca będzie zatrudniał min. 2 osoby do wykonania wyżej wymienionych czynności co najmniej na 
okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie tego okresu, zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania. 
 

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę:  
Od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego 
do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do 
realizacji zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
 

3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w 
pkt. 1 i 2 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - art. 95 ust. 2 pkt. 3) uPzp:  
 
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane 
czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno w szczególności 
zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia określone czynności. Kopia 
umowy/umów ma być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz 1781 z późn. 
zm.) o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania,  
 

2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  
 
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy 
w sprawie zamówienia publicznego - projekcie umowy tj. w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności.  
 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1 art. 22 § 

1 ustawy Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  

 
 
 

VIII. Termin realizacji zamówienia:  
 

Zamówienie należy zrealizować: od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  
 

 
 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:  
 
 

1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust.1. oraz 
art. 109 ust. 1 pkt. 1 uPzp,  

 
Oraz  
 

1.1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

1.1.2. którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z 
dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków organizacyjnych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 
 

I. Wykonawca nie podlega wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 
Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne;  

2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami ścigania, lub Zamawiającym;  

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audyty wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności oraz odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
II. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę.  



Zamawiający: GMINA OSTRORÓG  

Nazwa nadana zamówieniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku  z terenu Miasta i Gminy Ostroróg  

w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku ” 

 Oznaczenie sprawy: RG.271.7.2022 

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Strona | 7  

 

III. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

IV. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1) – 3).  

V. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. IV, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. IV, nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 
 
 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj:  
 

1.2.1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca musi 
posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888 ze zm.) 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na 
którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt. 1.2.1.] samodzielnie.  
 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” 

 
1.2.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającą bezpieczną realizację 

zamówienia w całym jego okresie:  
 
 
 

1.2.2.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Opłaconą polisę, a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej na wartość co najmniej 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek)., 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na 
którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 1.2.2.1.] wspólnie.  
 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.  
 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 
ten nie ponosi winy. 
 

1.2.3. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:  
 

1.2.3.1. Wykonawca wykonał/li, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonuje/ją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi związane z przedmiotem zamówienia 
tj.:  
 
a) w tym okresie, wykonał usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy - wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: - 
referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
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jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;  

 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na 
którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 1.2.3.1.] samodzielnie (doświadczenia 
zawodowego się nie sumuje).  
 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.  

 
UWAGA: Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca powyższe 
doświadczenie zawodowe ppkt a) może wykazać jako odrębne zamówienia lub w jednym zamówieniu. 

 
a) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 

wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 1.2.3.1 , musi dotyczyć usług, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w 
których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.  

b) oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
 

1.2.3.2. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi: 

 
1)  bazą magazynowo - transportową, której wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122).  
Wymogi dotyczące bazy magazynowo - transportowej  

− dysponowanie bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej 
niż 60 km od granic gminy Ostroróg,  

− baza powinna być usytuowana na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny 
(własność, najem, dzierżawa itp.),  

− na terenie bazy muszą znajdować się zabezpieczone miejsca do magazynowania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych,  

− na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,  

− teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy 
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy 
Prawo wodne (Dz. U. 2021.2233 ze zm.),  

− baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do 
parkowania pojazdów, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy 
na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,  

− na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy 
pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ( o ile czynności te nie będą 
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).  

 
Wykaże, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. , poz. 122) w zakresie 
dostosowania baz do wymagań rozporządzenia. 
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2) będzie dysponował co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdami 
przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także co 
najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być 
trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi 
podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą 
posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 
odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy 
muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o 
położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach 
wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy 
muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 
opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia 
odpadów komunalnych. Pojazdy muszą być zarejestrowane, posiadać aktualne badania 
techniczne.  

 
 
Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę: podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy określonych                     w 
pkt. XII SWZ. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
 
 
X. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem oferty:   
 

1. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 uPzp tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(JEDZ), w zakresie:  
1.1. podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art.108 ust.1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,  

oraz  
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835). 

f) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków organizacyjnych w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 
 

1.2. spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 
w pkt. IX ppkt 1.2)  
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - „JEDZ - odbiór odpadów – Gmina Ostroróg” - załącznik nr 
2 do SWZ, 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ-a, składa i załącza do 

oferty każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 



Zamawiający: GMINA OSTRORÓG  

Nazwa nadana zamówieniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku  z terenu Miasta i Gminy Ostroróg  

w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku ” 

 Oznaczenie sprawy: RG.271.7.2022 

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Strona | 10  

 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  

3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca 
załącza do oferty JEDZ-a ww. podmiotów udostępniających zasoby, a także oświadczenie każdego 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 
się na jego zasoby.  

 
Dokument JEDZ łącznie z oświadczeniami zawartymi w treści formularza powinien być podpisany 
odpowiednio przez tego kogo dotyczy składany formularz JEDZ, tj. Wykonawcę, każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie (pkt 2), podmiot udostępniający zasoby     (pkt 3). Dla skutecznego 
złożenia oświadczenia formularz JEDZ muszą podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do 
reprezentacji albo upoważnione na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa każdego z tych 
podmiotów. 

 
 
XI. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ust. 1 uPzp. 
 
 
XII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  
 
1) Dokumenty składane wraz z ofertą 

 
1. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  
2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ 
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. Wykonawca składa JEDZ pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 
4. JEDZ sporządza odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia 
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia 
swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, 
część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podwykonawca (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do 
podwykonawcy). 

5. Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ: 

− na podstawie zamieszczonego formularza JEDZ (załącznik nr 3 do SWZ) na Platformie.  

− przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/ lub  
lub 

− za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

6. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 
pod adresem:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

 
 
 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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2) Do oferty wykonawca załącza również:  

a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty 
i podpisania umowy.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są 
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców, należy załączyć do oferty.  
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca: 

• jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument, 

• jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 
cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia 
warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej 
sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 
 
 

c) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ)  
 
Wymagana forma: 

Formularz musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 
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d) Wadium 

Wymagana forma: 

• Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 
dokumentu.  

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu 
na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert. 

 
 
3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust 1 i 109 ust.1 pkt.1 uPzp 

oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poniższych 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń:  
Na podstawie art. 126 ust.1 uPzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych Środków Dowodowych:  

1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:  

w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania; Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 8 „Formularza oferty”; 
jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy  

− zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  

− zapisy/wymogi pkt 1)-3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie 
będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach; 

 
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. ,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego,  

 
3. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego tj. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 
500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do polisy 
załączyć potwierdzenie zapłaty składek), 

 
4. załącznik nr 4 - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
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dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy, 
 

5. załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej; 
 

6. załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami; 
 

7. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
 

8. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
 

9. w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp w zakresie warunków określonych w pkt. IX 
SWZ polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych, Wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdzać musi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  
 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności. 

 
Wzór zobowiązania – Załącznik nr 11 do SWZ 
 

10. załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ-u), w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  
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a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

oraz  
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835). 

f) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków organizacyjnych w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 
 

11. załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO. 

 
12. załącznik nr 10 – podpisany wzór umowy  

 
13. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.poz.888ze zm.), 
 
Ofertę, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
wymienione w SWZ, składa się w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 1 art. 70 uPzp. 
 
 

 
Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
Gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca: 

• jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument, 

• jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie 
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 
oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 
 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

VI. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

VII. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia JEDZ. 
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Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 
B.  

1. Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ-a, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że:  

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
 

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, aktualne na dzień ich 
złożenia.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych 
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu  

4. Jeżeli złożone przez wykonawcę JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
 
 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  
zamiast:  

 
1.  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak 
rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, 
 
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem 
 
3) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 
1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 30 grudnia 2020r., poz. 2415) – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożenie, 
 

1) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. 1), 2) lub 3), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się 
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je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy 
stosuje się jak w pkt 1), 2) lub 3). 
 

2) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp oraz 
podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 1), 2) lub 3). i 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 

3) W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 
1 uPzp zamawiający może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym wykonawca 
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że wykonawca nie naruszył obowiązków 
dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Przepisy 
§ 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od wykonawcy - stosuje się. 

 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja). 
 

 
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z 
dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum. Uwaga: pełnomocnictwo musi być 
udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć 
określony zakres. 
 

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów 
wymienionych w pkt. XII SWZ z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie 
wykonawców zobowiązany jest złożyć dokument Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.  
 

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 

4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę Wykonawców występujących wspólnie.  
 

5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. 
Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 

4. Podwykonawstwo:  
 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług odbierania i 
zagospodarowania odpadów  podwykonawcom.  

2. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi odbierania i zagospodarowania odpadów  oraz projektu jej zmiany. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian, której przedmiotem są usługi odbierania i 
zagospodarowania odpadów, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy lub potwierdzonej za zgodność kopii 
umowy o podwykonawstwo może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do treści umowy 
o podwykonawstwo świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy na usługi 
odbierania i zagospodarowania odpadów z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub akceptuje projekt umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi odbierania i zagospodarowania odpadów, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy usługi. 

9. Na potwierdzenie rozliczenia należności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy o rozliczeniu wszelkich zobowiązań, 
w tym finansowych, związanych z realizacją umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz potwierdzeniem 
przelewu należności podwykonawcy.  

10. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów, Zamawiający zapłaci na 
rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

11. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.  
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  
13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: - informacje o środkach 
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z 
Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym oferty: 

 
1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające 
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05 września 2016 roku o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1797 ze zm.). Kwalifikowany podpis elektroniczny 
powinien być wydany w jednym z państw członkowskich i musi być uznawany we wszystkich pozostałych 
państwach członkowskich (art. 25 eIDAS). Oznacza to, że Wykonawca powinien nabyć podpis w jednym 
z Państw członkowskich UE. 

 
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w tym składania ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. z 2020r. 
poz. 344). 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu. 
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4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem internetowym:  
 
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog/proceedings 
 
Strona ta jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu oferty przez 
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 
 

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 
 

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji warunków 
zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 
 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 
 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  
 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 
lub ich nowsze wersje,  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0.,  

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.  
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

 
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

 
g) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  
h) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców " na www.platformazakupowa.pl 
 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog/proceedings
http://www.platformazakupowa.pl/
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do zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu 
ponieważ narusza art. 221 uPzp. 
 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, .doc, xls; jpg (.jpeg) - ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 
 

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 
zip, 7Z 
 

14. Wśród formatów powszechnych, które nie występują w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. tj. 
niedopuszczonych do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są np.: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
 

15. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 
 

16. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
 

17. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików i odczytaniu oferty. 
 

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformazakupowa.pl za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu 
email. 
 

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Terminowe złożenie całej oferty - wszystkich plików leży po stronie 
Wykonawcy. 
 

20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 
 

21. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików. 
 

22. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo – zgodnie z prawem – 
jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem, nazwaniem pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP. 
 

23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 
 

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z 
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w SWZ – art. 226 ust. 1 pkt 6) uPzp. 
 
 

6. Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia: 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert 
w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 uPzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem 
terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ, o którym mowa w ust. 2.  

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.  

7. Termin obejmujący dwa lub więcej dni musi zawierać co najmniej dwa dni robocze. Dniem roboczym nie 
jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

 
 
 
 
 

7. Zmiana specyfikacji warunków zamówienia:  
 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający w każdym czasie może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ.  

2. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1.  

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 
ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 
godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.  

5. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. W tym 
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego 
terminu będą podlegały nowemu terminowi. Przepisy pkt 3 i pkt 4 stosuje się.  

6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w 
porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu 
zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 uPzp.  
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7. Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia i odpowiedzi stają się integralną częścią swz i będą wiążące przy 
składaniu ofert. Wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi.  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. 

 
 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
 

1. Wadium w wysokości: 30.000,00- PLN – trzydzieści tysięcy złotych.  
Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa: - w art. 98 ust.1 tj.  
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  
- oraz w art. 98 ust. 2:  

2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 
wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
2) którego oferta została odrzucona;  
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza;  
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  
3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez 

Zamawiającego.  
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy:  
 

Bank Spółdzielczy Duszniki F/Ostroróg 
rachunek nr 25 90 72 000 20330 01 422 000 0019 

 
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 310, 836 i 1572).  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego.  

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) – 4), 
wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp. 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w 
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie odrzucona.  

9. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku. 
 
 

9. Związanie ofertą  
 

1. Okres związania ofertą do dnia 31.07.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z art. 220 uPzp.  
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2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1 jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą.  

5. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 

10. Wymogi dotyczące oferty: 
 

Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego  
w SWZ 

1) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem, 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

3) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 
- od 1 lipca 2016 roku”. 

4) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

5) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

8) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

9) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 
dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 
dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

10) Oferta winna zawierać wszystkie podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia 
wymagane w SWZ w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, podpisane elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym. Oświadczenia, załączniki lub dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie załączników do SWZ mają być sporządzone według tych wzorów co do treści oraz opisu kolumn 
i wierszy. 

https://platformazakupowa.pl/
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11) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
albo przez podwykonawcę. 

12) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

 
  

* Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych oraz rozporządzeniu w sprawie dokumentów. 

 
13) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/. 
14) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Uwaga: Celem prawidłowego 

złożenia oferty na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl jest 
zapoznanie się plikiem pn.”Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy”.  

15) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty 
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

16) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego 
rejestru: 

 
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania; Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.;  

3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy - 
zapis/wymóg ppkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - zapisy/wymogi ppkt 1) - 3) stosuje się 
odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby 
na takich zasadach; 

 
17) W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy należy załączyć 

pełnomocnictwo. Dołączone do oferty pełnomocnictwo winno być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie 
elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a 
posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby 
uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną 
elektronicznie. Stosownie do art. 97 § 2 Prawa o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności 
odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

https://platformazakupowa.pl/
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18) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 
nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

19) Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ w kroku pierwszym 
składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i oznaczone - plik nazwany: 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na różne pliki i dla każdego z nich odpowiednio 
oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa, jak wyżej. 
 

11. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie ofert. 
 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 19.05.2022r. do godziny 12.00. 

2.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w 
Ogłoszeniu w DUUE i „Formularzu składania oferty” na platformazakupowa.pl w dniu 19.05.2022r..                   
o godzinie 12.30 przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj 
oferty”.  

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 2, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. Zamawiający informuje wówczas niezwłocznie o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

5. Otwarcie nie jest niejawne.  
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog  informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
 

12. Sposób obliczenia ceny oferty:  
 

1. Cena ofertowa jest ceną oferowaną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Ostroróg w okresie od 01.07.2022 

do 30.06.2023 w oparciu o szacunkową ilość odpadów. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie 

iloczynu ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz stawki za odbiór 1 Mg 

faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów. 

2. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia 
na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

3. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają 
zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie. 

4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące, o których mowa w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia . 

5. Ceny powinny być przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog
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6. Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 
jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności 
dotyczących realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany ceny jednostkowej ryczałtowej określonej w ofercie przez Wykonawcę. 

 
 
 

13. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert. 
 

KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami: 
1) Cena – 60 pkt. 
2) Czas realizacji reklamacji – 40 pkt. 

 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty oceniane 
będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, może osiągnąć 100 pkt. W trakcie oceny ofert kolejno 
rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według 
następujących zasad: 

 

1) kryterium „Cena” (C): dla wszystkich części zamówienia 

a. znaczenie kryterium – 60,00 pkt.; 

b. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

(Cmin/Co) x 100 pkt. x 60% 

gdzie: 

Cmin = najniższa cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia spośród złożonych ofert 
Co = cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia podana w ofercie badanej 

 
 

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

 

 
C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

 

 

Gdzie: 

 

C min  – cena brutto oferty najtańszej 

 C o – cena brutto oferty ocenianej 

 
 

2) kryterium „Czas realizacji reklamacji ” (TW):  

a) znaczenie kryterium – 40,00 pkt.; 

 

Zmniejszenie czasu realizacji reklamacji do 24 godz. – 40 punktów. 
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Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

 

 
TW= 

T max 
x 40 pkt            

 T o 

      

 

Gdzie: 

 

T max– najkrótszy termin realizacji reklamacji wśród badanych ofert 

T o - termin realizacji reklamacji w ofercie ocenianej 

 

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje miesięczną cenę 

ofertową brutto. 

 
Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za 
poszczególne kryteria. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Op = C + TW 
gdzie: 
Op – ocena punktowa oferty wynikająca ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za 
poszczególne kryteria; 
C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena; 
TW – liczba punktów otrzymana w kryterium czas realizacji reklamacji (max. 40 pkt.). 
 

2. Najkorzystniejszą spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z 
najkorzystniejszą ilością punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa powyżej. 
 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie ,,Pzp’’ oraz w niniejszym SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru. 

 
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ, i która uzyska łącznie we wszystkich kryteriach największą 
liczbę punktów.  
 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  
 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 
najniższą ceną. 5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt . 4, 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego, ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 
 

14. Klauzula informacyjna dot. RODO 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-
560 Ostroróg; 
1) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, jest 

Pani Małgorzata Bloch, adres e-mail: iod@ostrorog.eu, tel. 61 29 31 736; 
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2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;  

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

15. Odrzucenie oferty 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
1) została złożona po terminie składania ofert;  
2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów 
lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
6)  nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 

ust. 2 pkt 3 uPzp;  
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;  
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13) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, 
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp; 

 
 
 
 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze jego 
oferty jako najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 
 

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy. 
 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy, 

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
 

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

 
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik Nr 10 do SWZ.  

 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się              

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że pojawią się przesłanki, o których 
mowa w art. 255 uPzp.  
 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i zgodnie z zapisami                   
art. 264 uPzp. 
 
 
 
 

 
17. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Zamawiający informuje, że przyjmowane będą tylko gwarancje lub poręczenia nieprzenośne, bezwarunkowe, 
nieodwołalne, płatne na każde żądanie Zamawiającego i obejmujące cały okres umowy. 
 
 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  
 
rachunek Zamawiającego: 25 9072 0002 0330 01422 000 0019, z dopiskiem w tytule przelewu: nazwy 
zadania lub podać nr sprawy: RG.271.7.2022 
 
 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. Zmiana formy zabezpieczenia może 
być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
 

Wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX uPzp. 
 
 
 

19. Wykaz załączników.  
 
Załącznik nr 1  Formularz oferty  
Załącznik nr 2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – OPZ 
Załącznik nr 3  JEDZ- odbiór odpadów Gmina Ostroróg  
Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia zawodowego.  
Załącznik nr 5  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej.  
Załącznik nr 6  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami  

Załącznik nr 7  Oświadczenie wykonawcy - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, Jednolitym 
Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ-u), w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania.  

Załącznik nr 8  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO  
Załącznik nr 9  Warunki zmian umowy 
Załącznik nr 10  Wzór umowy 
Załącznik nr 11 Zobowiązanie podmiotu  
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Zatwierdzam: 

 
Z up. Burmistrza MiG Ostroróg 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg 
mgr Janusz Stanke 
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